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  ى ن اللفظ والمعن يالفصاحة ب

  ّعبد القادر سالمي. أ
  :مقدمة

لوف الناس من أصبح يف مأدف هذه الدراسة إىل إعمال الفكر فيما 
 وحتليل أخرى، يف حماولة لعقد ،أمر الفصاحة، وذلك بسوق مناذج لغوية

ن فصاحة اللفظ وفصاحة املعىن، ومبا يكفل عرض آراء علمائنا  اآلصرة بي
ْ وما احتجوا به من أدلة نقلية وعقلية تنتصر للفصاحة إن يف اللفظ القدامى،

ّ وذلك وفق منهج وصفي حتليلي ميعن النظر يف صحة املعاين أو ،ى ْوإن يف املعن
خمالفتها للقياس املعنوي من جهة ما يقع فيها من إحالة على األلفاظ من 

  .حيث وضوحها أو انبهامها
  ى؟ فصاحة اللفظ أم فصاحة المعن

َّفصح اللب: والفعل. ّخلوص الشيء مما يشوبه:  يف اللغةأصل الفصاحة ُ ُن  َ
َوأفصح َ ّإذا تعرى من الرغوة، فهو فصيح: ََ انطلق لسانه بكالم : وأفصح الرجل. ّ

ُصحيح واضح، وفصح ّأفصح العجمي : ويقال. جادت لغته حىت ال يلحن: َ
وكل : قالوا.  ظهر ضوؤهَأفصح الصبح، إذا: ويقال. ّإذا تكلم بالعربية: فصاحة

ٌواضح مفصح ِ ُ ّما رأيت رجال قط إال هبته (:  ه١٢٩ت(قال حيىي بن خالد . )١(ٍ ّ ً
ّى يتكلم، فإن كان فصيحا عظم يف صدري، وإن قصر سقط من عين حت ُ ً . )٢())ي ّ

ن، أحدمها بالنسبة إىل اللفظ،  وعلى هذا تناول الدارسون اللغويون الفصيح يف جمالي
ّسبة إىل املتكلم به، واألول أخص من الثاين، ألن العريب الفصيح، يف وثانيهما بالن ّ ّ ّ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٦٤  )٢(اجلزء ) ٧٩( ا

  .)٣( فصيحةّرأيهم، قد يتكلم بلفظة ال تعد
ا راجعة إىل : وقد اختلف الناس يف الفصاحة، فمنهم من قال ّإ

نسمع الناس : ّاأللفاظ دون املعاين، واحتج من خص الفصاحة باأللفاظ بقوله
هذا : ً وهذه ألفاظ فصيحة وال نسمع قائال يقولهذا لفظ فصيح،: يقولون
ا تشمل اللفظ واملعن. ى فصيح معن ى بالفصيح  ى لزم من ذلك املعن وإن قلنا إ

  .)٤(ر مألوف يف كالم الناس وذلك غي
ز املعاين ّ أن املزية من حي(  ه٤٧١ت(والذي رآه عبد القاهر اجلرجاين 

ظ وكانت من صفته من حيث وقد اختصت الفصاحة باللف. )٥(دون األلفاظ
ي حنن  ّكانت عبارة عن كون اللفظ على وصف إذا كان عليه دل على املزية الت
ا املعن ى، كما  ًيف حديثها، وإذا كانت لكون اللفظ داال استحال أن يوصف 

ًى بأنه دال مثال فاعرفه يستحيل أن يوصف املعن ّ)٦(.  
ّمتعلقة بالنظم، فهو ال فعبد القاهر اجلرجاين جيعل الفصاحة يف اللفظ  ّ

ّيعد اللفظ فصيحا يف حد ذاته، بل فصاحته تأيت من تالؤم معناه مع األلفاظ  ًّ
اورة ومن مث فالفصيح هو اللفظ احلسن املألوف يف االستعمال، واملتوافق . ا

ُي فطر  ّركيب، والفصاحة هي التكلم على السليقة الت ره يف الت معناه مع غي
ّ، وهو ما خلصه )٧(نشأته يف بيئته العربية اللسان، القوية البيانالعريب عليها منذ 

ّوالذي أراه يف ذلك أن الفصيح ((: ، بقوله( ه٨٥٠ت(ي  شهاب الدين األبشيه
ًهو اللفظ احلسن املألوف يف االستعمال بشرط أن يكون معناه منه صحيحا 

))ًحسنا
)٨(.  

ّهم بالرد على (  ه٦٠٦ت(ّوكأن فخر الدين الرازي  عبد القاهر ّ
ر  وأكث... اعلم أن الفصاحة خلوص الكالم من التعقيد((: ّاجلرجاين، حني قال



  
٢٦٥  ّعبد القادر سالمي.  أ–ى  ن اللفظ واملعن الفصاحة بي

ا استعمال  ّالبلغاء ال يكادون يفرقون بي ن البالغة والفصاحة، بل يستعملو
ى واحد يف تسوية احلكم بينهما، ويزعم بعضهم أن  ن على معن رادفي ن املت الشيئي

بليغ ولفظ ى  معن: ّيف األلفاظ، ويستدل بقوهلمالبالغة يف املعاين والفصاحة 
))ح فصي

 ،( ه٢٥٥ت(ّولعل فخر الدين الرازي سار على هدي اجلاحظ . )٩(
ى القائل جعل  فمن زعم أن البالغة أن يكون السامع يفهم معن((: بقوله

 واإلبانة، وامللحون )١١(، واخلطأ والصواب واإلغالق)١٠(الفصاحة واللكنة
))ًء، وكله بياناواملعرب كله سوا

 فالفصاحة عنده قد تلتبس مع اخلطأ )١٢(
اخلروج عن أوضاع العرب وسننهم : ًومقابلها اللحن الذي يفهم منه اصطالحا
ّيف كالمهم، أو ما مساه اجلاحظ بالعي ّ

ن  ومن هنا ندرك أننا أمام مستويي. )١٣(
 أي اختيار السالمة البيانية،: السالمة اللغوية، وثانيهما: للفصاحة، أوهلما

ّالكالم اجليد املؤثر يف السامع، وهو ما يفهم من كالم أيب نصر الفارايب 
ّر عباراته خارجة عن عبارة األمة، ويكون  فتصي((: ًأيضا، إذ يقول(  ه٣٥١ت(

))ر فصيح ًخطأ وحلنا وغي
)١٤(.  

ّعلى أن مجهور العلماء يتفقون على أنه  ّ من املستحسن يف األلفاظ ((ّ
ّحروفها، فإذا كانت بعيدة املخارج جاءت احلروف متمكنة يف تباعد خمارج 
  :)١٦(، والعيب يف ذلك قول الشاعر)١٥(ر قلقة وال مكدودة مواضعها، غي

ٍر حرب مبكان قفر وقب ُ قـبـرٍر حرب َِب قَبُْوليس قـر   ُ َْ 
ّإن هذا البيت ال ميكن إنشاده ثالث مرات متوالية، إال ويغلط : قيل

  .)١٧(ًالقرب يف املخارج حيدث ثقال يف النطقاملنشد فيه؛ ألن 
وقف عند حسن تأليف (  ه٣٩٢ت(ّوجتدر اإلشارة هنا إىل أن ابن جين 

ّاحلروف، وخالصة رأيه أن احلروف كلما تباعدت يف التأليف كانت أحسن، وإذا  ّ
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َُتقارب احلرفان يف خمرجيهما قـبح اجتماعهما وال سيما حروف احللق، لذا رأيناه 
))سر صناعة اإلعراب((ًه املسألة فصال يف آخر كتابه يفرد هلذ

)١٨(.  
ْأما دارسو اإلعجاز والبالغة والنقد، فقد أفادوا من الدراسة الصوتية 

ن، ووجهوا خطاهم حنو تأليف حروف الكلمة حبسب املخارج  عند اللغويي
. ّالصوتية، وماله من دور يف حسن التلفظ وفصاحته أو سوئه وعدم فصاحته

 ( ه٢٨٣ت(ّرضت على اخلليفة املتوكل جارية شاعرة، فقال أبو العيناء ُفقد ع
ن  ر املؤمني يا أمي: ًحيث أنشأك ضريرا، فقال: ًرا، فقالت أمحد اهللا كثي: زها يستجي

ا فاشت ))رها قد أحسنت يف إساء
)١٩(.  

هذا كتاب اختيار الفصيح ((: يف أول فصيحه(  ه٢٩١ت(وقال ثعلب 
الناس وكتبهم، فمنه ما فيه لغة واحدة، والناس على خالفها، ّمما جيري يف كالم 

رنا  ر من ذلك، فاخت رنا بصواب ذلك، ومنه ما فيه لغتان وثالث وأكث فأخب
ر من  رتا واستعملتا فلم تكن إحدامها أكث ّأفصحهن، ومنه ما فيه لغتان وكث

ما األخرى، فأخب ))رنا 
 يف الكلمة فاملفهوم من كالمه أن مدار الفصاحة. )٢٠(

ن  ويدعم هذا املفهوم ما جاء يف طبقات النحويي. رة استعمال العرب هلا هو كث
مسعت أيب يقول أليب عمرو بن العالء : قال ابن نوفل((: ن واللغويي

ّرين عما وصفت مما مسيت عربية، أيدخل فيه كالم العرب  أخب(:  ه١٥٤ت( ّ
العرب وهم حجة؟ كيف تصنع فيما خالفتك فيه : قلت. ال: كله؟ فقال

)٢١(ي لغات ّر، وأمسي ما خالفن أمحل على األكث: فقال
((

) ٢٢(.  
ّن أنه ال ميكن لكل واحد االطالع على ّ ورأى املتأخرون من البالغيي ّ ّ

ًذلك لتقادم العهد بزمان العرب، فحرروا لذلك ضابطا يعرف به ما أكث رت  ّ
خلوصه من تنافر : ملفردالفصاحة يف ا: ره، فقالوا العرب من استعماله من غي



  
٢٦٧  ّعبد القادر سالمي.  أ–ى  ن اللفظ واملعن الفصاحة بي

  .)٢٣(احلروف، والغرابة، ومن خمالفة القياس اللغوي
 فبالتنافر تكون الكلمة متناهية يف الثقل على اللسان، فيعسر النطق -١

ُِمن ذلك ما روي عن أعرايب أنه سئل عن ناقته، فقال. ا تركتها ترعى : ّ
  ).ي الكأل يعن ())اهلعخع((

، يف قول امرئ القيس يصف ))تشزراتمس((: ومنه ما دون ذلك كلفظ
  :)٢٤(فرسه

ُغدائره
ٌ مستشزرات)٢٥( ِ ْ َْ ُ

ُتضل العقاص    إىل العال)٢٦( َُ ُّ ِ َ
َّ يف مثـىن)٢٧( َُ

ِ ومرسل)٢٨( َ ُ
)٢٩( 

ن التاء وهي مهموسة  ن وهي مهموسة رخوة بي وذلك لتوسط الشي
  .)٣٠(شديدة والزاي وهي جمهورة

ّة وحشية ال يظهر معناها إال بعد ّ أما الغرابة فهي أن تكون الكلم- ٢
البحث عنها يف معاجم اللغة وكتب الغريب؛ فقد روي عن عيسى بن عمر 

ما لكم تكأكأمت ((:  سقط عن محار، فاجتمع عليه الناس، فقال، أنه( ه١٤٩ت(
ّعلي تكأكؤكم على ذي جنة، افرنقعوا عن   .ُِرقوا  وافت)٣١(َّأي اجتمعتم، وتنحوا. ))ي ّ

اء الدين السبكي خ ّوعلق الشي  ّ  :ًعلى هذا العنصر قائال(  ه٧٧٧ت(ّ
على الغرابة بالنسبة للعرب العرباء، ال بالنسبة ) والغرابة: (ينبغي أن حيمل قوله((

ر فصيح، والقطع  إىل استعمال الناس، وإال لكان مجيع ما يف كتب الغريب غي
ي األلفاظ  تعنن أن الغرابة   وبعد التمعن يف قول السبكي يتبي)٣٢(خبالفه

ّي عرفها العرب اخللص وأصبحت غريبة بالنسبة للرعيل اجلديد  الفصيحة الت
ندرة استعماهلا أو لتناسيها، وجيب أن ال تقاس الغرابة : ألسباب معينة منها

فالغرابة . ر فصيح ّعلى استعمال الناس للغة، وإال ألصبح كل غريب غي
س مدى تداول األلفاظ ّاملقصودة إذن، ال متس الفصاحة بقدر ما مت
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  .واستعماهلا، وهذا ما قصد إليه ثعلب قبل ذلك
ّ وفيما خيص خمالفة القياس، جند على سبيل املثال قول الشاعر- ٣

)٣٣(: 
ِاحلمد هللا العلي األجلل(( َ ْ ّ((  

ّفالقياس أن يقول األجل باإلدغام
خ نفسه على القول  ّ ويرد الشي)٣٤(

ُر استعماله، فورد يف القرآن الكرمي،  قياس وكثما خالف ال: وخمالفة القياس بقوله
ّح، سواء وافق القياس أم خالفه، فكالمه عز امسه أفصح وأبلغ من  فإنه فصي

ًأي كالم بشري، والقواعد القياسية من وضع البشر، وال ميكن أن تعلو يوما  َ ّ ّ
ّ ومقتضى ذلك أيضا أن كل ضرورة ارتكبها شاعر خترج )٣٥(على كالم اهللا ً

ّمة عن الفصاحة، وأقبح الضرورات الزيادة املؤدية إىل ما يقل يف الكالم الكل
ُفأطأت شيمايل، أي مشايل، والعدول عن صيغة إىل أخرى كقوله: كقوله َْ َ:  

ْجدالء(( َ
ِّحمكمة من نسج سالم  َ ِ ْ َ ْ ِ ٍ َ َ   أي سليمان ،))ُْ

 لكن )٣٦(ّ وإذا قرأنا هذا البيت مبفرده فال بأس فيه وينصرف إىل سالم
ّنتصور أن البيت يف قصيدة يذكر فيها مرة سالم، ومرة ل ، فإننا نقع ))سليمان((ّ

يف خلط وجند أنفسنا مضطرين إىل الرجوع إىل مناسبة القصيدة أو ديوان 
ام، وهنا يظهر بوضوح أن هذه الزيادة أو هذا  الشاعر أو عصره لرفع اإل

  .النقصان مل يكونا يف حملهما
  .شيمايل: ر، حنو ما يف ّة، فال تغري الشيء الكثيأما إن كانت الزيادة خفي

ّ وعد الشيخ السبكي من شروط الفصاحة، أال تكون الكلمة -٤
ّر أصل الوضع، كالصرم للقطع ر العامة هلا إىل غي ّمبتذلة، إما لتغيي

، فكان )٣٧(
ًاألصل فيه اهلجران، وكأن اهلجران خيلق قطعا بي ّوإما . )٣٨(ر ن أو أكث ن شيئي ّ

َفأوقد يل يا : زيل إىل قوله تعاىل افتها يف أصل الوضع، فعدل يف التنلسخ ِ ََْ



  
٢٦٩  ّعبد القادر سالمي.  أ–ى  ن اللفظ واملعن الفصاحة بي

ِّهامان على الطي ُ َ )ّاآلجر(ّ بدل لفظ الطوب )٣٩(ن َ
اصنع : ى اآلية  ومعن)٤٠(

: ن بعد الطبخ يصبح آجرا؛ لذا جاء يف قوهل  ذلك أن الطيـ)٤١(َّيل اآلجر،
فأوقد سابقة لكلمة ن الطين، ونستخلص ّ نار ليطبخ الطي، أي اشعل ال

ًن بعد الطبخ يصبح آجرا أو طوبا، ولذا ذكر األصل الذي ّ من الشرح أن الطي
ر  ّى عن الفرع وهو اآلجر أو الطوب، غي ن القابل للتجديد واستغن هو الطي

  .القابل للتجديد، وهذا األمر ال يستدعي سخافة تذكر
 لالبتذال والغرابة، فذكر أن ًتقسيما(  ه٦٨٤ت(ي ّ وأورد حازم القرطاجن

  :)٤٢(الكلمة توجد على األقسام، بأن تكون
، وكان )٤٣(ن  الكالم الذي استعمله العرب القدماء دون احملدثي-١

  .ٌرها، فهذا حسن فصيح ًرا يف األشعار وغي استعماله كثي
ُ ما استعمله العرب القدماء وخاصة احملدثي-٢ ّ ر  ّن دون عامتهم، ومل يكث َ
  .ّلسنة العامة فال بأس بهعلى أ

ًر على ألسنة العامة، وكان معناه امسا   ما استعمله العرب، لكنه كث-٣ ّ
  .استغنت به اخلاصة عن هذا، فيقبح استعماله ال ابتذاله

ّرا عند اخلاصة والعامة دون أن يكون له اسم آخر،   ما ورد كثي-٤ ً
ّوالعامة ليست يف حاجة إىل ذكر من اخلاصة، ومل يكن ٍ ي   من األشياء التّ
ًتناسب أهل املهن، فهذا ال يقبح وال يعد مبتذال، مثل لفظت   .ن الرأس والعي: ي ّ

  .ّر، كالصنائع، فهو مبتذل ّ إليه عند العامة أكثاحلاجةّ إال أن يذكر ما قد - ٥
ن ملعىن، وقد استعمله  ر االستعمال عند العرب واحملدثي  اللفظ الكثي-٦

ًنادر، فيجب أن يتجنب هذا أيضاى آخر  بعض العرب ملعن ّ.  
ر، فاستعماهلا على ما نطقت به  ر تغيي ّ ما استعملته العامة من غي-٧
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  .ر قبيح مبتذل ًالعرب ليس مبتذال، وعلى التغيي
نقل يف مزهره عن أحد (  ه٩١١ت(ًرا إىل أن السيوطي  ر أخي ونشي

ًأو قربا، وقد ًالعلماء رتب الفصاحة حبسب االنتقال من حرف إىل حرف بعدا 
ًي عشر تركيبا، وانتهى إىل أن  أحصى للكلمة املؤلفة من ثالثة أحرف اثن

َرها استعماال ما احندر فيه من املخرج األعلى إىل  راكيب وأكث أحسن هذه الت
ِ ُ ً

ُاألوسط إىل األدىن، يليها ما انتقل فيه من األوسط إىل األدىن إىل األعلى، مث 
  .)٤٤(األوسطمن األعلى إىل األدىن إىل 

َوإذا كان اللغويون مل يهتموا بفصاحة املعاين اهتمامهم بفصاحة األلفاظ 
ّ وحمدث أو عامي)٤٧(ّ ومولد)٤٦( ومعرب)٤٥(ن دخيل ّي رتبوها بي الت َ ُ

ّ، فلعل )٤٨(
ر  ّمـرد ذلك إىل كون األلفاظ عندهم عوارض متناهية واملعاين جواهر غي

ّن من القدماء، على جالل قدرهم، من مل ؛ األمر الذي ال ينفي أ)٤٩(متناهية
ًمعاين األلفاظ، على فصاحتها، طيعةتستجب له بعض  فقد سأل أبو حامت . ِّ

ِمل مسيت من(((:  ه٢١٦ت( األصمعي ( ه٢٥٥ت(السجستاين  ْ َِّ َ
ِى من ِ ال : ًى؟ فقال ً

مل أكن مع آدم، عليه السالم، : ، فسأله، فقال( ه٢١٠ت(فلقي أبا عبيدة . أدري
ّن علمه اهللا تعاىل األمساء، فأسأله عن اشتقاق األمساء، فأتى أبا زيد األنصاري  حي
ِ، فقال مسيت من( ه٢١٥ت( ُى ملا مين ّ ))فيها من الدماء) ُيراق(ى  ً

)٥٠(.  
ّمن أن أبا (  ه٣٧٩ت(ّويدعم ذلك ما جاء يف طبقات أيب بكر الزبيدي 

ٌّلم يعرف، فمر أعرايب ُِسئل عن اشتقاق اخليل، ف(  ه١٥٤ت(عمرو بن العالء  ّ
ّحمرم، فأراد السائل سؤال األعرايب، فقال له أبو عمرو ٌِ ِْدعن: ُ َي، فأنا ألطف بسؤاله  َ ُ َ َْ

ُّوأعرف، فسأله، فقال األعرايب فلم يعرف من . ّاشتقاق االسم من فعل املسمى: ُ
ي  لتَُذهب إىل اخليالء ا: ّحضر ما أراد األعرايب، فسألوا أبا عمرو عن ذلك، فقال



  
٢٧١  ّعبد القادر سالمي.  أ–ى  ن اللفظ واملعن الفصاحة بي

َْيف اخليل والعجب، أال تراها متشي العرضنة َ
ِ ِ ْ ُ

َُّ خيالء وتكب)٥١( َ ً ، مما حيمل )٥٢(ًرا؟ َُ
ًى متقدم اللفظ كونه قائما يف واقع احلال وقبله، هذا  ّعلى االعتقاد بأن املعن ِ ُ ّ

ّره، من حي ى الذي ال خيرج وغي املعن ّز القوة إىل حيز الفعل إال إذا استدعي إىل  ُ ّ ِ

ّوج يف هيئة فصيحة ليعد اللفظ رمزا هلا، مما حدا بعبد القاهر اجلرجاين إىل اخلر ً ّ
ّى قد صار ذاك الدأب والديدن  ر معرفة باملعن إطالق اللفظ من غي((اعتبار  ْ َّ

))ّواستحكم الداء منه االستحكام الشديد
)٥٣(.  

 عن ِّرر هذا احلكم واإلقرار به، يف رأينا، هو عدول املنكرين ّولعل ما يب
ا لأللفاظ ر أن عبد القاهر اجلرجاين، وإن  غي. إثبات الفصاحة يف املعاين وإثبا

ًذهب مذهبا آخر يقود إىل إنكار مبدأ الفصاحة يف األلفاظ دون املعاين من 
ًمنطلق نظرية النظم، إال أنه فاته، وهو يورد بيتا شعريا المرئ القيس  ً ّ ّ

ًرتيب، مراعيا فيها  على الت(  ه٢٨٤ت(ري  ، وأربعة أبيات للبحت)م٥٦٥ت(
ََِّمزيـت ّ، أن يلحظ فيها ما قد خيل بالقياس )٥٤(ر رتيب والتقدمي والتأخي ْي الت َ

ُِ

ًاملعنوي محال على خمالفة القياس اللغوي الذي خيرج اللفظ عن كونه فصيحا  ً
  .ّر فصيح، على حنو ما مر بنا إىل لفظ غي

  :)٥٥(فقول امرئ القيس
ُِأيـقتـلن ُ ْ ُّي واملشريف ََ َ ْ َ

ِ مضاجعي)٥٦( ٌومسنونة زرق   ُ ُْ ٌ ْ َ كأنـياب أغواَ ْ َ ِ ََْ   !ِل؟َ
دده بالقتل، وإنكار أن يقدر على ذلك ((فيه  ٌتكذيب منه إلنسان  ُ َّ َ
ِّومثله أن يطمع طامع يف أمر ال يكون مثله فيجهله يف طمعه، فتقول. ويستطيعه ُ :

ٌأيرضى عنك فالن وأنت مقيم على ما يكره؟ أجت ٌ َد عنده ما حتب وقد فعلت ُ ُّ ُ
ُِأنـلزمكموها وأنتم هلا كارهون  َوصنعت؟ وعلى ذلك قوله تعاىل  َ َ ُ َ َُ ُ ُِْ ُ)٥٨)(٥٧(.  

ا ومضائها بأسنان األغوال، وهو  ّفشبه امرؤ القيس النبال يف جد َ ّ ّ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٧٢  )٢(اجلزء ) ٧٩( ا

تشبيه ومهي، وحنن نعلم أن القياس يستلزم وجود لغة حديثة مقيسة على لغة 
ازنة كلمات بكلمات، أو صيغ بصيغ، أو استعمال قدمية من باب مو

ّ؛ وهذا القياس ال يتم إال بطريقة منطقية كونه )٥٩(باستعمال، أو معىن مبعىن ّ
يساعدنا على صياغة ألفاظ جديدة واشتقاقات قد تكون شائعة يف اللغة 

ًر موجودة إطالقا، فما بالك  القدمية، وقد تكون نادرة فيها أو قد تكون غي
ذا فإن القياس يعتمد يف واملعاين ّ بعد ليست قائمة إال على سبيل التوهم؟ و ّ ُ

  .ن ن والصرفيي ن بقواعد النحويي الدرجة األوىل على ذات اللغة ويستعي
َغول((، وهي من ))ُغول(( ومفردها ))أغوال((: ّومنثل لذلك بقوله ي   الت))ََ

 وتزعم العرب .)٦٠(تدل على كل ما أخذ اإلنسان من حيث ال يدري فأهلكه
ا العرب وعرفتها وقتلها تأبط  ّأنه نوع من الشياطي ّن يأكل الناس، أو دابة رأ ّ

))غيالن(( و))أغوال((، ومجعه )٦١(( ه.ق٨٠ت(شرا 
َفكيف أمكن امرأ . )٦٢(

ّالقيس استعمال هذا املخلوق الومهي واملتعدد االحتمال املعنوي يف أصل 
ًقياس والضرورة الشعرية، فيجعل له أنيابا الوضع، ولو جاز له ذلك من حيث ال
ى عام، وهو االغتيال؟  رك معه يف معن ر يشت ًمن باب االستعارة قياسا على نظي

ِفالغول يف عرف العرب تطلق على الصداع والسكر وبـعد املفازة ْ ُ ِ ْ ّ ّ
)٦٣( 

ِّكما أن الغول تطلق أيضا على اهللكة والداهية والسعالة. )٦٤(ّواملشقة ً
)٦٥( ،

ّلى احلية، وساحرة اجلن واملنية، ومن يتلون ألوانا من السحرة واجلن أو كل وع ّّ ً ّ ّ
صحة قياس ) الشاعر اجلاهلي(زم امرؤ القيس  فهل الت. )٦٦(مازال به العقل

، أي صحة جواز القياس على أصول فاسدة أو )٦٧(الفروع على فساد األصول
ّملعنوي على ما أكده القرآن ر دقيقة؟ أم إنه محل قياسه ا على فرضيات ومهية غي

ا على سبيل التجريد ملا  م  الكرمي بعد ذلك من صحة معتقدات العرب وإميا



  
٢٧٣  ّعبد القادر سالمي.  أ–ى  ن اللفظ واملعن الفصاحة بي

ّوقع عليهم من أذاها عيانا، فعرب عنها بوجه من وجوه القياس مع الفارق،  ً
ن  ًي خترج يف أصل اجلحيم جزاء للظاملي ّفقال تعاىل يف إشارة إىل شجرة الزقوم الت

َطلعها ك َ ُ ِأنه رؤوس الشياطيْ َّ ُ ُ   .)٦٨(ن ّ
  :)٦٩(( ه٢٨٤ت(ري  أما قول البحت

َبـلونا ضرائب من قد نرى ََ ْ َ َِ ْ َفما إن رأينا لفت   َ ْ َح ضريبا ِ ٍ 
َهو املرء أبدت له احلادثا َ َُ َت عزما وشيكا ورأيا صليبا   ُ َ ً ًً ُ 
َتنقل يف خلقي سؤدد ْ َُ ُ َ َمساحا مرجى وبأسا مهيبا   ّ َ ُ ًً ْ ً ّ 
ًفكالسيف إن جئته صارخا َر إن جئته مستثيبا بحوكال   ّ ُ ُ َْ ِ ْ ِ 

فإذا كان . ح بن خاقان ومعاتبته واألبيات من قصيدة له يف مدح الفت
ّعبد القاهر اجلرجاين قد راقته هذه األبيات، وأراد إشراك املتلقي يف ما راقه فيها  َُ

ّوما اهتزت له نفسه، فأراد منه تقصي ذلك، لي ّ ليس إال أن رى ضرورة أن ّ ّ
ّري قدم وأخر، وعرف ونكر، وحذف وأضمر، وأعاد وكرر، وتوخى على  البحت ّّ ّّ ّ

ّي يقتضيها علم النحو فأصاب يف ذلك كله، مث  ًاجلملة وجها من الوجوه الت ّ ّ ُ
ِ

ًلطف موضع صوابه وأتى مأتى يوجب الفضيلة َ
، فذهب عبد القاهر )٧٠(

فصاحة يف اللفظ دون أن يكون ًاجلرجاين بذلك مذهبا يقود إىل إنكار ال
ًعزما وشيكا((: ّر أنه فاته أن يقف على أن قوله للرتكيب دخل يف ذلك، غي ً(( 

ًرأيا صليبا((و ر   يف العزم استعمال غي))وشيك((فـ . ّ فيه ما خيل بالقياس املعنوي))ً
َوشك((ّى السرعة واإلسراع، و ّري إال يف معن ٍوارد قبل البحت ُسرع، : ))ُ َ

ٌأسرع، وامرأة وشيك: ))كأوش((و َ َ ْ ، )٧٢(عادةّفالعزم يوصف بالشدة . )٧١(ٌسريعة: َ
ًإال أن يكون قد أراد من وراء ذلك أن العزم صار أخا له  اورة ّ على سبيل ا

ّكما أن الرأي ال يوصف بالصالبة. وااللتصاق والقرب ّ بل بالسداد، وإن كان )٧٣(ّ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٧٤  )٢(اجلزء ) ٧٩( ا

ُّيف وجه من القياس جائز، مث مسي الشيء ى املصلوب، وهو   مبعن))صليبا((قد أورد  ُّ
اورة ًالذي يصلب عليه صليبا على ا ُ

ّوأصل الصليب من صلب، وهو . )٧٤(
ُالعلم، ََ

االستقامة ((: ، والسداد)٧٦( والرأي ما يراه اإلنسان يف األمر، ومجعه آراء)٧٥(
ًكأنه ال ثلمة فيه، والصواب أيضا سداد ُ((◌ٌ)٧٧(.  

ّياس املعنوي يف ما أوردناه واضح بني، وال تشفع له ّويبدو أن خمالفة الق ٌ
ّسوى الضرورة الشعرية، وال يستقيم املعىن فيه إال بلطف التأويل والصنعة، على  ّ ّ ّ

ن منهم،  ّأن حتمل فصاحة لفظه على ما استعملته العرب، وخاصة احملدثي
  .)٧٨(س بهّر يف ألسنة العامة، فعد ال بأ ري أحدهم ومل يكث ّباعتبار أن البحت

ّفهل لنا بعد هذا الذي قدمنا له بالدراسة والتحليل، إال أن نقول ّإن : ّ
ّالفصاحة ال تعدو أن تكون سالمة الكالم من التعقيد اللفظي واملعنوي 

وما استبعاد . ى بالفصيح ى، ولزم بذلك تسمية املعن فتشمل بذلك اللفظ واملعن
حكم املعاين ((ّح، إال لكون ُالناس للقول بفصاحة املعىن واللفظ بعد فصي
اية،  ر غاية وممتدة إىل غي خالف األلفاظ، ألن املعاين مبسوطة إىل غي ر 
))ّوأمساء املعاين مقصورة معدودة، وحمصلة حمدودة

)٧٩(.  
ُالتماس حسن املوقع، واملعرفة ((ى البالغة على  على أن حيمل معن
ِبساعات القول، وقلة اخلرق
ََ َن املعاين أو غمض، ومبا شرد م] مبا التبس [)٨٠(ّ ُ َ
اؤه وحالوته وسناؤه أن تكون . ّعليك من اللفظ أو تعذر ّوزين ذلك كله، و ُ ْ

ُّفإن جامع ذلك السن . ةّ ّالشمائل موزونة، واأللفاظ معدلة، واللهجة نقي
ّوالسمت واجلمال وطول الصمت، فقد مت كل التمام، وكمل كل  ُّ َّ

))الكمال
  .ًى معا ّ يتم إال بفصاحة اللفظ واملعن، وهو كما ترى ال)٨١(
  الخاتمة



  
٢٧٥  ّعبد القادر سالمي.  أ–ى  ن اللفظ واملعن الفصاحة بي

ى، أفضى بنا البحث  بعد استعراضنا شواهد تتصل بفصاحة اللفظ واملعن
  :إىل مجلة من النتائج، أمهها

ّرة استعمال اللفظ وخلو أحرفه   أن مدار الفصاحة عند القدماء هو كث- ١
س اللغوي، لذا أمكنهم ترتيبه ُمن التنافر، وبعده عن االبتذال والغرابة وخمالفة القيا

َأصيل ودخيل ومعرب ومولد وحمدث، األمر الذي حدا بالدارسي: ن بي ّ ن إىل  ن احملدثي ّ
ًإعادة النظر يف بعض ما وجدوه متداخال من هذه املصطلحات ّ.  

ِ أن مرد عدم اهتمام اللغويي-٢ ِ ّ ُن بفصاحة املعاين اهتمامهم بفصاحة  ّ َ
ّفاظ عوارض معدودة وحمصلة حمدودة، واملعاين األلفاظ يرجع إىل كون األل

اية، األمر الذي  ر غاية وممتدة إىل غي ر متناهية مبسوطة إىل غي جواهر غي ر 
  .ّيثبت أن حكم املعاين خالف األلفاظ

ر من اعتدادهم  ى أكث ّ أن احتفال بعض العلماء بفصاحة املعن-٣
ّبفصاحة اللفظ يسوغه االعتقاد بأن املعن ًم اللفظ كونه قائما يف واقع ّى متقد ّ

ًز القوة إىل حيز الفعل يف هيئة فصيحة يعد اللفظ رمزا، ّ احلال، خيرج من حي ّ ّ
  .ّن الدال واملدلول األمر الذي ال يعدم واحلال هذه العالقة الوطيدة بي

ّ أن االعتقاد السائد بأن معن-٤ َى الفصاحة حيمل على سالمة الكالم  ّ ُ
كان وراء اختالف تعامل العلماء مع الشعر ) دون املعنوي(من التعقيد اللفظي 

ي ينتمون إليها، فكان أن قبلوا بعض  واستشهادهم به حبسب العصور الت
ًالصيغ الواردة فيه على فصاحتها أحيانا، وإن خالفت القياس املعنوي، ملواكبة 

ا تقديرا للسياق الذي ور هذا الشاعر أو ذاك لعصور االحتجاج، فيجي دت ًزو
ّفيه أو تأويلها من باب الضرورة الشعرية، ومثل ذلك تأتى المرئ القيس من 

ّن استثنوا الشعراء املولدين  ٍاستعمال الغول على حنو مل يره أحد؛ يف حي



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٧٦  )٢(اجلزء ) ٧٩( ا

م خالفوا بعض قواعدهم يف ) ري أحدهم والبحت( ّمن دائرة احتجاجهم؛ أل
ا، ومل حيملوا أنفسهم عناء ا لبحث عن خترجيات هلا عند ّالصياغة املعنوية ذا

ن إرجاع ذلك إىل الضرورة الشعرية ما مل تكن قد  هؤالء الشعراء، رافضي
ّتدوولت عند شاعر حيتج بلغته، وإن أقر بعض العلماء بتوفر شعر احملدثي َّ ّ ٍ ْ َِ ُ ن  ُ

م بروايته ّ على أسباب الفصاحة ولو بوجه من الوجوه، حت ّى مهوا أن يأمروا فتيا
م مل جيرؤوا على خرق منطق على حنو ما ر ٍوي عن أيب عمرو بن العالء، إال أ ّ ّ

م قائم على استبعاد األوائل جلمهور  ٍيف االستشهاد كان سائدا على زما ً
  .ن الشعراء احملدثي
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تظرف، حتقيق عبد اهللا أنيس الطباع، دار  األبشيهي، املستطرف من كل فن مس- ٢
  .٦٧روت، لبنان، ص  القلم، بي

  ).١/١٨٤( السيوطي، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، - ٣
  .٦٧ األبشيهي، املستطرف من كل فن مستظرف، ص - ٤
 -  ه١٤٠٣ عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، حتقيق حممد رضوان الداية وفايز الداية، ط - ٥

روت، فصل  ، ويوازن مبا جاء يف ابن خلدون، املقدمة، دار اجليل بي٥١ ص م،١٩٨٣
  .٦٣٩ص ) يف أن صناعة النظم والنثر إمنا هي يف صناعة األلفاظ ال يف املعاين(

  .٥٠ عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص - ٦



  
٢٧٧  ّعبد القادر سالمي.  أ–ى  ن اللفظ واملعن الفصاحة بي

  .٤٣ - ٤٢ املصدر السابق ص - ٧
  .٦٧ي، املستطرف من كل فن مستظرف ص   األبشيه- ٨
  .٧٧ - ٦٧ املصدر السابق ص - ٩
ن، حتقيق عبد السالم حممد  ينظر اجلاحظ، البيان والتبيي. ٌّعجمة يف اللسان وعي:  اللكنة- ١٠

  ).١٦٢، ٧٤- ١/٧٣(روت، ، دار اجليل، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بي٢هارون، ط
  ).١/٢٥٤(ِكالم غلق أي مشكل، ينظر املصدر السابق :  اإلغالق-١١
  ).١/٢٦٢( املصدر السابق -١٢
  ).٢/٢٣٤( املصدر السابق -١٣
  .١٤٥م، ص ١٩٧٠روت،   أبو نصر الفارايب، احلروف، حتقيق حممد مهدي، دار الشروق، بي- ١٤
  .٦٧ األبشيهي، املستطرف من كل فن مستظرف، ص -١٥
  .٤٦، وعبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز ص)١/٦٥(ن   اجلاحظ، البيان والتبيي- ١٦
  ).١/٦٥(ن   اجلاحظ، البيان والتبيي-١٧
، دار القلم، دمشق، ١ي، سر صناعة اإلعراب، حتقيق حسن هنداوي، ط  ابن جن-١٨

  .٨٢٠ - ٨١١م، ص ١٩٨٥ -  ه١٤٠٥
  .٦٨ األبشيهي، املستطرف من كل فن مستظرف ص -١٩
م، ١٩٧٩ ثعلب، الفصيح، حتقيق صبيح التميمي، دار الشهاب، باتنة، اجلزائر، -٢٠

  .٤٥ ص
  .ي اللهجات يف عرف القدماء تعن:  اللغات-٢١
ن، حتقيق حممد أيب  ن واللغويي  الزبيدي، أبو بكر حممد بن احلسن، طبقات النحويي-٢٢

  .٣٥م، ص ١٩٥٤، دار املعارف، القاهرة، ١الفضل إبراهيم، ط
  ).١/١٨٤(السيوطي، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها،  -٢٣
، وينظر السيوطي، املزهر يف علوم ٤٤روت ص   دار صادر، بي امرؤ القيس، ديوانه،- ٢٤

  ).١/١٨٥(اللغة وأنواعها، 
  .مجع غديرة، وهي اخلصلة من الشعر:  الغدائر-٢٥



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٧٨  )٢(اجلزء ) ٧٩( ا

  .ًاالرتفاع والرفع مجيعا:  االستشزار-٢٦
موعة من الشعر، واجلمع عقص وعقائص، والفعل من الضالل :  العقيصة-٢٧ ُاخلصلة ا

َضل ي: والضاللة ّ ّضلَ
ِ.  

  .ّما اعوج من الشعر وانعطف منه: َُ مثـىن-٢٨
  .رسل ممتد مست:  مرسل-٢٩
  ).١/١٨٦(السيوطي، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها،  -٣٠
  ).١/١٨٦( املصدر السابق - ٣١
  ).١/١٨٧( املصدر السابق - ٣٢
،  روت ي، اخلصـائص، حتقيق حممد علي النجار، دار الكتاب العـريب، بي ِّ ابن جن- ٣٣

، وقد نسبه احملقق إىل الشاعر أيب النجم على أنه أول أرجوزته )٩٣ ،٣/٧٨(
  ).١/١٨٦(الطويلة؛ وينظر السيوطي، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، 

  ).١/١٨٦( السيوطي، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، - ٣٤
  ).١/١٨٨( املصدر السابق - ٣٥
  ).١/١٨٩( املصدر السابق - ٣٦
  ).١٩٠ -١/١٨٩(سابق  املصدر ال- ٣٧
  ).صرم(، مادة )٣/٣٤٤( ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، - ٣٨
  . من سورة القصص٣٨ من اآلية - ٣٩
  ).١/١٩٠( السيوطي، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، - ٤٠
روت،  ر غريب القرآن، حتقيق أمحد صقر، دار الكتب العلمية، بي  ابن قتيبة، تفسي- ٤١

  .٣٣٣م، ص ١٩٧٨ -   ه١٣٨٩
ي، منهاج البلغاء وسراج األدباء، حتقيق حممد احلبيب بن خوجة، دار   حازم القرطاجن- ٤٢

  .٣٨٦ - ٣٨٥م، ص ١٩٦٦الكتب الشرقية، تونس، 
َ املحدثون-٤٣ ُ

َن، أما احملدثون  هم املتأخرون من العلماء واألدباء، وهم خالف املتقدمي: 
 تصنيفات النحاة للشعراء إىل رة يف من الشعراء فهم أصحاب الطبقة الرابعة واألخي



  
٢٧٩  ّعبد القادر سالمي.  أ–ى  ن اللفظ واملعن الفصاحة بي

: طبقات من حيث االستشهاد بشعرهم أو عدمه، ومن أعالم هذه الطبقة نذكر
(  ه٢٣١ت(، وأبا متام ( ه١٩٩ت(، وأبا نواس ( ه١٦٧ت(بشار بن برد 

ينظر ابن قتيبة، الشعر والشعراء، (.  ه٣٥٤ت(ي  ، واملتنب( ه٢٨٤ت(ري  والبحت
وعبد القادر البغدادي، خزانة . ١/٢٢٨م، ١٩٠٢مطبعة بريل، ليدن احملروسة، 

األدب، حتقيق عبد السالم حممد هارون، دار الكتاب العريب للطباعة والنشر، 
ن  ، وينظر اجلاحظ، البيان والتبيي)٧ - ١/٦(م، ١٩٦٧ -  ه١٣٨٧القاهرة، 

)٥٠ - ١/٤٩.(  
  ).١/١٩٧( املصدر السابق -٤٤
مهو لفظ أعجمي استعمله العرب على:  الدخيل-٤٥ حمب :  وضعه العجمي يف حماور

اهللا بن عبد الشكور، فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت يف أصول الفقه، دار 
  ).١/٢١٢(روت لبنان،  العلوم احلديثة، بي

هو ما تفوهت به العرب من أمساء أعجمية على منهاجها أو هو ما :  املعرب-٤٦
ر لغتها، السيوطي، املزهر يف  ٍاستعملته العرب من األلفاظ املوضوعة ملعان يف غي

  ).١/٢٦٨(علوم اللغة وأنواعها، 
). ١/٣٠٤(، املصدر السابق، ))ّما أحدثه املولدون الذين ال حيتج بألفاظهم((هو : ّ املولد- ٤٧

ّويريدون باللفظ املولد ما استعمله املولدون على غي : ر استعمال الفصحاء من العرب ّ
ضة مصر للطباعة والنشر، ص ينظر عبد الواحد وايف، فقه اللغة   .١٩٩، دار 

َ املحدث أو العامي-٤٨ ُ
َّرن مصطلح احملدث باملولد يف عرف القدماء، جاء يف  اقت: 

روت لبنان،  الفريوزابادي، القاموس احمليط، املؤسسة العربية للطباعة والنشر، بي
= ل شيء،احملدثة من ك: ّاملولدة((): الولد(مادة ) ١/٣٦٠(روت،  ودار اجليل بي

ّ واحملدثون هم الذين عاشوا بعد املولدين إىل أيامنا هذه))ومن الشعراء حلدوثهم= َ .
ّزا له من املولد، ونسميه حنن  متيي(( ))احملدث((ويسمى الكالم الذي عربه هؤالء  ً

، مكتبة دار الشرق، ٣ز يف فقه اللغة، ط حممد األنطاكي، الوجي: ))ًعاميا((اليوم 
  .٤٤٧روت، ص بي



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨٠  )٢(اجلزء ) ٧٩( ا

، وابن خلدون، املقدمة )١/٣٦٩( ينظر السيوطي، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، -٤٩
، واجلاحظ، )٢٢٣ - ١/٢١٥(ي، اخلصائص، ّ ، وابن جن٦٣٩ص ) ٤٧الفصل (

  ).١/٧٥(ن،  البيان والتبيي
  ).١/٣٥٣( السيوطي، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، -٥٠
  .آخررضة من وجه ومرة من  أي معت:  العرضنة-٥١
، ٣٦ن، ص  ن واللغويي  الزبيدي، أبو بكر حممد بن احلسن، طبقات النحويي-٥٢

  ).١/٣٥٣(والسيوطي، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، 
  .٢٥٤ عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص -٥٣
  .٨٦، ٦٥ املصدر السابق ص -٥٤
  .١١٢ امرؤ القيس، ديوانه، ص -٥٥
يف، وهو منسوب إىل املشارف، وهي قرى من أرض العرب أحد نعوت الس:  املشريف- ٥٦

، )من الغريب املصنف(تدنو من الريف، أبو عبيد القاسم بن سالم، كتاب السالح 
  .١٧م، ص ١٩٨٥روت،  حتقيق حامت صاحل الضامن، مؤسسة الرسالة، بي

  . من سورة هود٢٨ اآلية -٥٧
  .٨٦ عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص -٥٨
راح يف علم أصول النحو، حتقيق  ، والسيوطي، االقت)١/٣٥٨(ي، اخلصائص، ّ ابن جن - ٥٩

، وابن هشام ٩٦، ص١٩٧٦، ١أمحد حممد قاسم، مطبعة السعادة، القاهرة، ط
 عامل ،١األنصاري، شرح مجل الزجاجي، دراسة وحتقيق علي حمسن مال اهللا، ط

  .٣٥٥م، ص١٩٨٥ -  ه١٤٠٥روت،  الكتب، بي
  ).غول(مادة ) ٤/٤٠٢( معجم مقاييس اللغة،  ابن فارس،-٦٠
) غاله(مادة ) ٤/٢٧( الفريوزابادي، القاموس احمليط، املؤسسة فن الطباعة، مصر، -٦١

وينظر إبراهيم أنيس وعبد احلليم منتصر وعطية الصواحلي، وحممد خلف اهللا 
  ).غاله(، مادة )٢/٦٦٧(روت،  أمحد، املعجم الوسيط، دار الفكر، بي

  ).غاله(مادة ) ٤/٢٧(وزابادي، القاموس احمليط،  الفري-٦٢



  
٢٨١  ّعبد القادر سالمي.  أ–ى  ن اللفظ واملعن الفصاحة بي

ْ بـعد املفازة-٦٣ ّويسمى غوال، ألنه يغتال من مر به: ُ ْ ابن فارس، معجم  مقاييس اللغة : َ
  (: ه١٤٥ت(، قال رؤبة )٤/٤٠٢(

ّميشي به األدمان كاملؤمه َُ ُ َ َبه متطت غول كل ميله   ُْ ِ َ ُ َ ْ َ ْ َّ 

 ديوان رؤبة بن العجاج، وعلى أبيات مفردات جمموعة أشعار العرب، وهو مشتمل على
، منشورات دار ٢ّروسي، طُ رتيبه وتصحيحه وليم بن الورد الب ى بت منسوبة إليه، اعتن
  .١٦٧م ص١٩٨٠ -  ه١٤٠٠روت،  اآلفاق اجلديدة، بي

  ).غاله(مادة ) ٤/٢٧( الفريوزابادي، القاموس احمليط، -٦٤
ث الغيالن، ينظر ابن فارس، معجم مقاييس ى الغول، وهي من أخب أنث: ِّ السعالة-٦٥

  ).سعل(، مادة )٣/٧٤(اللغة، 
  ).غاله(مادة ) ٤/٢٧( الفريوزابادي، القاموس احمليط، -٦٦
باب يف املستحيل، وصحة قياس الفروع على فساد (ي ضمن  وهو ما عاجله ابن جن -٦٧

ياس فمن أمثلة معاجلته موضوع الق. وأجازه، فذهب إىل إمكان ذلك) األصول
ما ) القنو(لو كانت الناقة من لفظ : كأن يقول لك قائل((: مبنظوره اخلاص قوله

َعلفه، وذلك أن النون عي: فجوابه أن تقول. كان يكون مثاهلا من الفعل ٌن واأللف  َ
ًولو كان القنو مشتقا من لفظ الناقة . منقلبة عن واو، والواو الم القنو، والقاف فاؤه

. ))ن إليهما ٍان أصالن فاسدان، والقياس عليهما آو بالفرعيفهذ. ََلكان مثاله لفع
  ).٣٣٩، ٣/٣٢٧(اخلصائص 

  . من سورة الصافات٦٥ اآلية -٦٨
) ١/١٠١(ريف، دار املعارف مبصر،  ري، ديوانه، حتقيق حسن كامل الصي  البحت-٦٩

  .٦٥وينظر عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز ص 
  .٦٥ئل اإلعجاز ص  عبد القاهر اجلرجاين، دال-٧٠
  ).وشك( مادة ٣/٣٣٤ الفريوزابادي، القاموس احمليط، -٧١
  ).عزم(مادة ) ٤/١٥١( املصدر السابق، -٧٢



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨٢  )٢(اجلزء ) ٧٩( ا

ّباب يف الرد على من ادعى على العرب عنايتها باأللفاظ (ي ضمن   أورد ابن جن-٧٣
ذ الشديد ذي الصالبة، يف إشارة إىل ناف: ى ، لفظ الصليب مبعن)وإغفاهلا املعاين

َوتعنو له ميـعة ((: الرأي بقوله ْ   ).١/٢١٩(اخلصائص :))املاضي الصليب) نشاط(َ
  ).صلب(مادة ) ٣/٣٠٢( ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، -٧٤
  ).صلب(مادة ) ٣/٣٠١( املصدر السابق، -٧٥
  ).رأي(مادة ) ٢/٤٧٢( املصدر السابق، -٧٦
  ).سد(مادة ) ٣/٦٦( املصدر السابق، -٧٧
  ).١/١٩٠(ملزهر يف علوم اللغة وأنواعها،  السيوطي، ا-٧٨
  ).١/٧٦(ن،   اجلاحظ، البيان والتبيي-٧٩
  .ّر والدهشّ التحي:  اخلرق-٨٠
  ).٨٩ - ١/٨٨( املصدر السابق، -٨١

  ثبت المصادر والمراجع
  . القرآن الكرمي- 
املستطرف من كل فن مستظرف، حتقيق عبد اهللا أنيس :  األبشيهي شهاب الدين- 

  .روت، لبنان القلم، بيالطباع، دار 
  .روت اخلصائص، حتقيق حممد علي النجار، دار الكتاب العريب، بي: ِّ ابن جين- 

  .م١٩٨٥ -  ه١٤٠٥، دار القلم، دمشق، ١ سر صناعة اإلعراب، حتقيق حسن هنداوي، ط
  .روت املقدمة، دار اجليل بي:  ابن خلدون- 
م الثبوت يف أصول الفقه، دار  ابن عبد الشكور حمب اهللا، فواتح الرمحوت بشرح مسل- 

  .روت لبنان العلوم احلديثة، بي
معجم مقاييس اللغة، حتقيق عبد السالم حممد هارون، دار الفكر للطباعة :  ابن فارس- 

  .١٩٧٩والنشر والتوزيع، 



  
٢٨٣  ّعبد القادر سالمي.  أ–ى  ن اللفظ واملعن الفصاحة بي

روت،  ر غريب القرآن، حتقيق أمحد صقر، دار الكتب العلمية، بي تفسي:  ابن قتيبة- 
  .م١٩٧٨ -  ه١٣٨٩

  .م١٩٠٢ والشعراء، مطبعة بريل، ليدن احملروسة،  الشعر
 ،١شرح مجل الزجاجي، دراسة وحتقيق علي حمسن مال اهللا، ط:  ابن هشام األنصاري- 

  .م١٩٨٥ -  ه١٤٠٥روت،  عامل الكتب، بي
  .روت  امرؤ القيس، ديوانه، دار صادر، بي- 
  .روت ، مكتبة دار الشرق، بي٣ز يف فقه اللغة، ط الوجي:  األنطاكي حممد- 
  .روت املعجم الوسيط، دار الفكر، بي:  أنيس إبراهيم وآخرون- 
  .ريف، دار املعارف مبصر ديوانه، حتقيق حسن كامل الصي: ري  البحت- 
خزانة األدب، حتقيق عبد السالم حممد هارون، دار الكتاب :  البغدادي عبد القادر- 

  .م١٩٦٧ -  ه١٣٨٧العريب للطباعة والنشر، القاهرة، 
  .م١٩٧٩ الفصيح، حتقيق صبيح التميمي، دار الشهاب، باتنة، اجلزائر، : ثعلب- 
، دار اجليل، دار الفكر ٢ن، حتقيق عبد السالم حممد هارون، ط البيان والتبيي:  اجلاحظ- 

  .روت للطباعة والنشر والتوزيع، بي
، ١دالئل اإلعجاز، حتقيق حممد رضوان الداية وفايز الداية، ط:  اجلرجاين عبد القاهر- 

  .م١٩٨٣ -  ه١٤٠٣
جمموعة أشعار العرب، وهو مشتمل على ديوانه وعلى أبيات مفردات :  رؤبة بن العجاج- 

، منشورات دار ٢ّروسي، طُ رتيبه وتصحيحه وليم بن الورد الب ى بت منسوبة إليه، اعتن
  .م١٩٨٠ -   ه١٤٠٠روت،  اآلفاق اجلديدة، بي

ن، حتقيق حممد أيب الفضل  ن واللغويي حوييطبقات الن:  الزبيدي أبو بكر حممد بن احلسن- 
  .م١٩٥٤، دار املعارف، القاهرة، ١إبراهيم، ط

راح يف علم أصول النحو، حتقيق أمحد حممد قاسم، مطبعة السعادة،  االقت:  السيوطي- 
  .م١٩٧٦القاهرة، ط 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٢٨٤  )٢(اجلزء ) ٧٩( ا

 حممد أمحد جاد املوىل:  املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، شرح وتصحيح وعنونة وتعليق- 
وعلي حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم، دار اجليل، دار الفكر للطباعة 

  .روت والنشر والتوزيع، بي
  .م١٩٧٠روت،  احلروف، حتقيق حممد مهدي، دار الشروق، بي:  الفارايب أبو نصر- 
روت لبنان، ودار   الفريوزابادي، القاموس احمليط، املؤسسة العربية للطباعة والنشر، بي- 

  .روت يل بياجل
، حتقيق حامت صاحل )من الغريب املصنف(كتاب السالح :  القاسم بن سالم أبو عبيد- 

  .م١٩٨٥روت،  الضامن، مؤسسة الرسالة، بي
منهاج البلغاء وسراج األدباء، حتقيق حممد احلبيب بن خوجة، دار : ي حازم  القرطاجن- 

  .م١٩٦٦الكتب الشرقية، تونس، 
ضة مصر للطباعة والنشرفق:  وايف علي عبد الواحد-    .ه اللغة، دار 


